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El Paleolític

Objectius

 Saber situar cronològicament el Paleolític. 
 Conéixer els trets bàsics que caracteritzen les societats paleolítiques.
 Conèixer les activitats econòmiques del Paleolític.
 Apropar-se a la tecnologia paleolítica.
 Conèixer la importància del foc.
 Observar el tipus d’hàbitat del Paleolític.
 Observar objectes arqueològics.
 Observar reproduccions arqueològiques.

Descripció de l’activitat 
El Paleolític es treballa a partir de  l’elaboració d’una línia del temps de la Prehistòria amb «preceden», dos vídeos :  La Prehistòria a la Península  
Ibèrica    ( castellà ) i Sapientíssim,  i dos qüestionaris que hauran de respondre amb la informació que els hi aportin .

Recursos emprats 

Vídeo Sapientíssim: Televisió de Catalunya / Vídeo La Prehistòria a Catalunya : Artehistoria

Temporització

 2 sessions

Alumnat a qui s’adreça especialment

Alumnat de 1r d’ESO

Aspectes didàctics i metodològics 

1ª sessió: 

Activats destinades a introduir el tema
 Elaboració d’una línia del temps. En el  bloc s’elabora el fris amb el programa « preceden «, però podeu utilitzar qualsevol generador  

de línies del temps de les que es troben a internet.  En l’apartat adreces hi teniu l’enllaç de « preceden». 
 Video: La Prehistòria a la Península Ibèrica ( 3’39’’ )/ qüestionari.
 Correcció del qüestionari del vídeo.

2ª sessió:
 Video: Sapientíssim( 38’15’’)/Qüestionari. Descripció del vídeo: "Sapientíssims" fa un viatge virtual al passat més llunyà de la història de 

Catalunya. Des del primer humà conegut, anomenat "Aragó XXI", trobat a Talteüll i datat en 450.000 anys d'antiguitat, fins a la fundació  
de la ciutat d'Empúries pels grecs foceus, durant el segle VI abans de Crist.

 Correcció del qüestionari del vídeo.

*Si els sobra temps al bloc hi ha diverses activitats interactives sobre el tema, entre elles qüestionaris autocorrectius ( hot potatoes ) de diversos 
nivells de dificultat que podeu utilitzar a criteri vostre i en funció de l’alumnat que tingueu.  

*En el bloc s’indica quines activitats convé que facin en un document word o openOffice per poder-lo guardar a la seva carpeta.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
Continguts:

 Situació cronològica del Paleolític. 
 Trets bàsics que caracteritzen les societats paleolítiques.
 Trets bàsics del Paleolític a Catalunya i a la Península Ibèrica.
 El medi natural que envoltava l’home i la dona paleolítics.
 Els assentaments prehistòrics a Catalunya.
 La tecnologia.
 Descobriment del foc
 L’habitatge Paleolític
 Matèries primeres utilitzades per fer les eines

Competències:

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 Tractament de la informació i competència digital
 Competència d'aprendre a aprendre
 Competència d'autonomia i iniciativa personal

Processos:
 Jocs
 Observació
 Anàlisi de fonts secundàries

Adreces

Les activitats són a aquesta adreça: http://blocs.xtec.cat/geoh/?page_id=47

Adreça per per la línia del temps:

http://www.preceden.com

Autoria: Montserrat Alsius Serra

Itinerari

És el 4t element de l’itinerari: De la  prehistòria al món clàssic: Connecta amb la història

http://www.preceden.com/
http://blocs.xtec.cat/geoh/?page_id=47

